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CARREIRAS: AGRAVA-SE A INCERTEZA SOBRE O QUADRO LEGAL

A peregrina formulação da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2009 que pretende

fazer coexistir por tempo indeterminado a entrada em vigor do novo figurino de vínculos e a

manutenção da vigência das regras relativas às nossas carreiras veio agravar a incerteza

sobre o quadro legal vigente.

O SNESup pediu já ao MCTES a definição do calendário negocial para a revisão dos Estatutos

de Carreira e a marcação imediata das prometidas reuniões a nível técnico, para que a

confusão não se instale ainda mais.

ARTICULAÇÃO ENTRE DIPLOMAS

O nosso Sindicato tem insistido junto do Ministério em que, atento o paralelismo de carreiras

definido na lei, o diploma que há-de regular o exercício da docência e da investigação no

ensino superior particular e cooperativo só seja publicado após a revisão dos Estatutos de

Carreira.

Igualmente nos parece importante articular a revisão dos estatutos das carreiras docentes e de

investigação – que irão possivelmente prever o exercício de funções por investigadores em

formação, com a revisão do estatuto dos bolseiros de investigação científica. A ABIC já

agradeceu a nossa tomada de posição.

ELEIÇÕES CONTURBADAS NOS CONSELHOS GERAIS DO POLITÉCNICO

Ao contrário do que se tem passado com as eleições dos Conselhos Gerais das Universidades,

em que, pelo menos ao que temos conhecimento, e em conformidade com a interpretação que

o próprio MCTES faz da Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro (RJIES), os professores

convidados têm sido incluídos nos cadernos eleitorais, Institutos Politécnicos há que estão a

reservar o direito de voto aos professores do quadro.

A divulgação pelo SNESup de um comunicado chamando a atenção para a necessidade de

interpretar a lei de forma a incluir todos os professores, criou condições para um importante

movimento de contestação da exclusão, dinamizado pelos delegados sindicais do SNESup e

do SPRC na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que reuniu num único fim de semana

perto de uma centena de assinaturas, quase todas da ESTG.

http://www.PetitionOnline.com/IPL08/petition.html

Resta ver se o MCTES, aquando da homologação das eleições para a Presidência, será

coerente com a interpretação que ele próprio divulgou.

Em Beja o SNESup, cuja intervenção tem sido dinamizada pelo Delegado Regional, colega

Luís Luz, disponibilizou-se para dar apoio judicial aos interessados, disponibilidade que

mantemos para todos os casos futuros.
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ATRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE NA UMa

A divulgação que vamos fazendo de acontecimentos relativos a atribuição de serviço docente

num Departamento da UMa visa essencialmente sensibilizar os colegas do ensino superior

universitário para uma área em que, com a progressiva aplicação do RJIES, se vão multiplicar

conflitos de competências e impasses.

A Ensino Superior – Revista do SNESup poderá vir a fazer um balanço deste processo num

dos próximos números.

ELEIÇÕES SINDICAIS NA UBI

Os associados do SNESup na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas têm desde 30 de

Outubro novos delegados sindicais.

Está prevista a realização noutras Faculdades da Universidade da Beira Interior de reuniões

para a eleição de delegados sindicais.

“DESAFIOS AOS DIREITOS HUMANOS E À JUSTIÇA GLOBAL”

No âmbito da comemoração dos 30 anos do CES, realizar-se-á nos dias 27 e 28 de Novembro,

um colóquio internacional com o objectivo de promover uma reflexão sobre os direitos

humanos e a justiça global. O principal enfoque desta reflexão são os desafios que se colocam

ao paradigma liberal e ocidental dos direitos humanos e da justiça global, a partir das lutas

colectivas pela igualdade e pelo reconhecimento da diferença, em escalas local, nacional e

internacional. A relação Norte-Sul é também um eixo norteador do colóquio, priorizando-se o

debate sobre o tema proposto nos contextos europeu, latino-americano, caribenho e africano.

http://www.ces.uc.pt/direitoshumanoscoloquio/pages/contactos.php.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL – ARTECH 2008

O Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa vai acolher, nos dias 7 e 8 de

Novembro, a ARTECH 2008. Trata-se da 4ª edição da Conferência Internacional sobre Artes

Digitais realizada na Península Ibérica, e visa chamar investigadores, técnicos e artistas de

todo o mundo para uma reflexão conjunta sobre os interesses da cultura digital e da sua

intersecção com a tecnologia e a arte em geral. A fechar o programa, terá lugar um concerto

com Chris Chafe e Alexander Carôt, na Casa da Música. Em paralelo, decorrem na UCP as

edições 2008 do festival Olhares de Outono – Novas tendências nas Artes Digitais (dias 3 a 8

de Novembro) e da conferência Digital Games (nos dias 6 e 7).

III CONFERÊNCIA NACIONAL DE EMPREGO CIENTÍFICO

No dia 17 de Dezembro irá realizar-se no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em

Lisboa, a III Conferência Nacional de Emprego Científico, organizada pela ABIC.

A conferência procurará discutir temas variados que estão intimamente ligados ao problema do

emprego científico em Portugal, e da falta dele, e será marcada pela ideia de que a aposta no
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desenvolvimento científico e tecnológico nacional é essencial à sobrevivência económica do

país. Estarão em debate 4 temas:

1) Empreendedorismo de base tecnológica,

2) Contexto Europeu do jovem investigador,

3) Divulgação científica em Portugal,

4) Proposta de Alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação.

http://www.conferencia2008.abic-online.org.

 COLÓQUIO “POLÍTICAS EDUCATIVAS: DISCURSOS E PRÁTICAS”

O Centro de Investigação em Educação e o Departamento de Ciências da Educação da

Universidade da Madeira, realizará o IV Colóquio com o tema: “Políticas Educativas: Discursos

e Práticas”, nos dias 4 e 5 de Dezembro de 2008, no Madeira Tecnopólo. As comunicações a

apresentar integrar-se-ão numa das duas Oficinas de trabalho para serem objecto de reflexão e

debate:

1. Prevenção do Abandono Escolar

2. Promoção do Sucesso Escolar

Consulte: http://www.uma.pt/dce

COLÓQUIO “EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES” 

O Departamento de Ciências da Educação da Universidade dos Açores, organiza, no próximo

dia 14 de Novembro de 2008, pelas 14h00, no Auditório Norte da Aula Magna (campus de

Ponta Delgada), o IV Colóquio de Educação, sob o tema “Educação e Formação de

Professores”.

16ª CONFERÊNCIA EUROPEIA DE SAÚDE
PÚBLICA – SAÚDE E INOVAÇÃO NA EUROPA

Nos dias 6 a 8 de Novembro de 2008, no Centro de Congressos de Lisboa, terá lugar a reunião

magna da Saúde Pública Europeia: Uma oportunidade única de participar na discussão dos

temas mais importantes da Saúde Pública da actualidade ao mais alto nível, com a

colaboração e o patrocínio do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e da

Comissão Europeia – como promover a “Saúde e Inovação na Europa”

As sessões plenárias sobre Inovação em Saúde são:

- Innovation, Knowledge and the Citizens

Science, health promotion, disease prevention, and citizens

- What shapes health systems innovation?

Balancing the role of evidence, governance and politics

- Public Health Genomics
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Is Public Health in Europe prepared for genome-based health innovations?”

- European Health Strategy and innovation:

A constructive conversation on implementation challenges

- Leadership for health innovation

Public health education and entrepreneurship.

Inscrições: http://www.eupha.org

ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA
DE ESTRUTURAS “OS NOVOS EUROCÓDIGOS ESTRUTURAIS”

Terá lugar no LNEC, dia 26 de Novembro, o Encontro Nacional de Engenharia de Estruturas

com o tema: “Os novos Eurocódigos Estruturais”.

Os trabalhos de tradução dos Eurocódigos Estruturais e a elaboração dos anexos nacionais –

com vista à sua publicação como Normas Portuguesas (NP EN) – são desenvolvidos no âmbito

da Comissão Técnica Portuguesa de Normalização CT115, a qual está a cargo do Laboratório

Nacional de Engenharia Civil (LNEC), na sua qualidade de Organismo de Normalização

Sectorial.

Julga-se assim oportuno estabelecer o ponto da situação, a nível nacional e internacional, dos

novos Eurocódigos Estruturais, bem como divulgar as principais acções ainda a empreender,

tendo em vista a sua próxima entrada em vigor no nosso País.

E-mail: apee@lnec.pt

SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CRÍTICO CONTEMPORÂNEO

Este seminário realizar-se-á na Fábrica de Braço de prata entre os meses de Novembro de

2008 a Fevereiro de 2009 (Sábados das 16h às 19h).

Tomando como eixo um amplo conjunto de autores contemporâneos e as correntes e

sensibilidades que os atravessam, este seminário pretende mapear algumas das principais

problemáticas que hoje desafiam um pensamento crítico. Desenrolando-se ao longo de dez

sábados, o seminário decorrerá na Fábrica de Braço de Prata.

Em cada sábado serão abordados dois autores. Na primeira parte de cada sessão serão

apresentadas duas comunicações, que estão a cargo de um conjunto de convidados que vai da

Filosofia ao Jornalismo, passando pela História, a Antropologia, a Sociologia, os Estudos

Literários e a Musicologia. Na segunda parte haverá oportunidade para debate entre todos os

participantes no seminário.

WORKSHOP DE CURADORIA DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Estão abertas as inscrições para o Workshop de Curadoria de Arte Contemporânea, onde

serão realizadas 4 sessões de reflexão crítica sobre uma prática curatorial internacional.
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Este Workshop, leccionado pelo Doutor Nuno Sacramento, é promovido pelo Instituto

Francisco de Holanda da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

As sessões serão nos dias 5, 12, 19 e 26 de Novembro, na FBAUL, entre as 19h00 e as 20h30.

BOLSAS DE DOUTORAMENTO - PROGRAMA CMU-PORTUGAL

No âmbito do Programa CMU-Portugal, a FCT e o Information and Communication

Technologies Institute (ICTI) abrem concurso para Bolsas de Doutoramento, a decorrer em

Portugal e na CMU (Carnegie Mellon University).

Estas bolsas destinam-se a programas de doutoramento a decorrer nas seguintes áreas:

• Engenharia Electrotécnica e de Computadores;

• Engenharia Informática/Informática/Ciência de Computadores;

• Tecnologias da Língua Falada;

• Matemática Aplicada;

• Mudança Tecnológica e Empreendedorismo;

• Engenharia e Políticas Públicas.

O regulamento está disponível em: http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento2008

BOLSAS DE DOUTORAMENTO - PROGRAMA MIT-PORTUGAL

A FCT abre concurso para bolsas no âmbito do Programa MIT-Portugal:

- Bolsas de Doutoramento mistas, a decorrer em Portugal e no MIT (Massachusetts Institute

of Technology), no âmbito dos Doutoramentos em:

• Bio-Engenharia;

• Líderes para Indústrias Tecnológicas (Engenharia de Concepção e Sistemas

Avançados de Produção);

• Sistemas Sustentáveis de Energia;

• Transportes.

- Bolsas de Pós-Doutoramento no país, na área de:

• Engenharia de Concepção e Sistemas Avançados de Produção.

O regulamento está disponível na Internet em:

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento

As candidaturas devem ser submetidas electronicamente através dos sítios

http://concursos.fct.mctes.pt/bolsas/ e http://www.mitportugal.org .
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BOLSAS DE LICENÇA SABÁTICA

Estão abertas as Bolsas de Licença Sabática destinadas a doutorados em regime de licença

sabática, para realizarem actividades de investigação em instituições estrangeiras. A duração

destas bolsas varia entre o mínimo de três meses e o máximo de um ano, não renovável, e

refere-se unicamente ao período de permanência no estrangeiro.

Os candidatos devem obter previamente autorização para a realização de licença sabática

junto da instituição a que se encontrem vinculados contratualmente. As candidaturas só devem

ser apresentadas após a obtenção desta autorização.

As candidaturas podem ser enviados pelo correio para:

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Departamento de Formação dos Recursos Humanos em C&T

Loja do Cientista

Av. D. Carlos I, 124 J

1249-074 LISBOA

ERASMUS MUNDUS 2009-2013

No passado dia 21 de Outubro foi aprovado, pelo Parlamento Europeu, a decisão que

estabelece o Programa ERASMUS MUNDUS 2009-2013.

As principais novidades, em relação ao anterior Programa, são a extensão a doutoramento, a

existência de apoios financeiros para os estudantes europeus, melhor integração das

instituições de ensino superior de países terceiros, incorporação das janelas de cooperação

externa e o envolvimento de empresas e centros de investigação.

- Nota de imprensa do Parlamento Europeu:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/038-40050-294-10-43-906-

20081020IPR40049-20-10-2008-2008-false/default_pt.htm

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Resolução do Conselho de Ministros n.º 162/2008, de 24 de Outubro – Aprova o Programa de

Gestão do Património Imobiliário do Estado para o quadriénio de 2009-2012.

Lisboa – Av. 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas
Telefone 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61 - snesup@snesup.pt

Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), 60 1º – 4100-357 PORTO – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt

Coimbra – Rua Casal dos Vagares, 12 – 3030-141 COIMBRA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 23 978 19 20 – Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt


